OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
DOVJE - MOJSTRANA

Savska cesta 1, 4281 Mojstrana
tel.: 04-5891 184, fax.: 04-5891 184
http:/www.kranjska-gora.si/
e-mail: ksmojstrana@kranjska-gora.si

Št.: 2006/Konst.seja Sveta KS/16.11.2006
Datum: .17.11.2006

ZAPISNIK KONSTITUANTNE SEJE SVETA KS Dovje Mojstrana, ki je bila dne
16.11.2006 ob 19,00 uri v sejni sobi KS Dovje Mojstrana:
PRISOTNI:
Valentin Štular,Marjan Olip, Blanka Tramte, Vladimir Gruden, Maks Klinar, Slavko Rabič,
Blaž Knific, Franci Lah, Jože Kramar, Janez Zajšek
OPRAVIČENO ODSTOTEN:
Bogdan Janša-sklicatelj, Mihael Kersnik

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje
2. Potrditev mandatov
3. Volitve predsednika Sveta KS in podpredsednika Sveta KS
4. Vprašanja in pobude

Sklicatelj seje je predsednik Sveta KS iz preteklega mandata Bogdan Janša. Ker je službeno
odsoten v tujini, sejo do izvolitve predsednika vodi NAJSTAREJŠI ČLAN. Vodenje seje
prevzame Jože Kramar.
Pozdravil je vse prisotne in predstavil predlagani dnevni red, na podlagi dopisa s strani Občine
Kranjska Gora za predloge za članstvo v občinskih odborih,ki jih je potrebno posredovati
nazaj na Občino do 01.12.2006, pa še dodatno točko dnevnega reda
Sprejet je bil
Sklep K/01:
Razširi se dnevni red s točko: predlogi Sveta KS DM za članstvo v občinskih odborih,
tako da bi bila sedanja 4.točka Predlogi kandidatov za občinske odbore, 5.točka pa Vprašanja
in pobude, pod tč. 5a pa Jože Kramar želi osvetliti dogajanja v času decembrske vstaje l.1941
.
Sklep K/02:
Potrdi se dnevni red s predlagano spremembo..
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AD2) Jože Kramar je povedal, da je na podlagi sprejetega statuta KS Dovje Mojstrana
v letu 2001 v KS po novem pet volilnih enot in enajst članov sveta, ki se volijo po
večinskem sistemu. PREBERE SE IZVOLJENE KANDIDATE V NOVI SVET KS
Sklep K/03:
Potrdijo se mandati novim članom Sveta KS, Valentinu Štularju (na OVK posredovati
zahtevek za popravo letnice rojstva),Marjanu Olipu, Blanki Tramte, Vladimirju
Grudnu, Maksu Klinarju, Slavku Rabiču, Blažu Knificu, Franciju Lahu, Jožu
Kramarju, Janezu Zajšku, Mihaelu Kersniku.

AD3)
Pri tej točki so prisotni soglasno sprejeli
SKLEP K/04:
Volitve za predsednika Sveta KS Dovje Mojstrana se opravijo javno.
Franci Lah je predlagal, da se za predsednika Sveta KS izbere Valentina Štularja iz
Zg.Radovne
Prisotni so predlog soglasno sprejeli.
SKLEP K/05:
Valentin Štular iz Zg.Radovne je novi predsednik Sveta KS Dovje Mojstrana.

Vodenje seje je prevzel novo izvoljeni predsednik Valentin Štular, ki se je vsem zahvalil za
izkazano zaupanje in si želi dobrega in tvornega sodelovanja vseh članov Sveta KS..
Na predlog predsednika je bil soglasno sprejet
SKLEP K/06:
Za podpredsednika Sveta KS Dovje Mojstrana se potrdi Blanko Tramte z Dovjega.
Valentin Štular se je prisotnim tudi predstavil, po izobrazbi je diplomirani upravni
organizator, zaposlen v TNP, član LD Dovje in član PD. Prosil je tudi ostale za predstavitev:
-Vladimir Gruden- ima srednjo gradbeno šolo, je lastnik Žage na Belci, je poročen in od leta
1984 živi v KS.
-Franci Lah-je upokojen, po izobrazbi ekonomski tehnik, že 40 let živi v Mojstrani
-Marjan Olip-je poročen, ima dva sinova in dva vnuka, 31 let je bil voznik avtobusa, 11. leto
pa je že v pokoju
-Blaž Knific- po izobrazbi ej komunalni inženir, najemnik bencinskega servisa na Jesenicah,
ima eno hčerko
-Janez Zajšek-po izobrazbi je elektrikar, ima zasebno prevozniško in storitveno podjetje, ima
enega sina
-Blanka Tramte-ima sina, zaposlena je v OŠ Žirovnica kot računovodja, ima ekonomsko
srednjo šolo
-Slavko Rabič-ima kmetijo, po poklicu je elektrikar, ima dva otroka
-Maks Klinar-je upokojenec,ima kmetijo, ima tri vnukinje
-Jože Kramar-po izobrazbi je dipl.el.ing.-bil je glavni energetik v Železarni na Jesenicah,
poročen , ima tri vnukinje in eno pravnukinjo
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AD4)ČLANSTVO V OBČINSKIH ODBORIH :

Na podlagi predlogov so bili sprejeti naslednji sklepi:
1)Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja
SKLEP K/07:
V odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja se predlaga Valentina Štularja,
Zg.Radovna 26A, 4281 Mojstrana.
2.Odbor za turizem, gospodarstvo in obrt
SKLEP K/08:
V Odbor za turizem, gospodarstvo in obrt se predlaga Janeza Zajška, Triglavska cesta
25, 4281 Mojstrana.
3.Odbor za finance
SKLEP K/09:
V Odbor za finance se predlaga Franca Laha, Delavska ulica 34, 4281 Mojstrana.
4.Odbor za komunalo in javno infrastrukturo
SKLEP K/10:
V Odbor za komunalo in javno infrastrukturo se predlaga Maksa Klinarja, Dovje 27,
4281 Mojstrana
5.Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
SKLEP K/11:
V Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se predlaga Slavka Rabiča, Dovje 15, 4281
Mojstrana
6.Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo
SKLEP K/12:
V Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo se predlaga Blanko Tramte, Dovje 57, 4281
Mojstrana
7.Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
SKLEP K/13:
V Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo se predlaga Vladimirja Grudna,
Belca 36, 4281 Mojstrana
8.Odbor za šport in športne objekte
SKLEP K714:
V Odbor za šport in športne objekte se predlaga Izidorja Podgornika, Delavska ulica 21,
4281 Mojstrana
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9.Odbor za vloge in pritožbe
SKLEP K/15:
V Odbor za vloge in pritožbe se predlaga Marjana Olipa, Veliki Breg 23, 4281
Mojstrana.
AD5)Vprašanja in pobude
Jože Kramar: Prisotnim je povedal, da želi članom Sveta KS predstaviti, kakšne so bile
okoliščine v vaseh ob decembrski vstaji v letu 1941, po kateri imamo v KS krajevni praznik,
saj meni, da se sedaj v zvezi s tem velikokrat resnica izkrivlja. Sam meni, da tega ne bi smeli
pozabiti, in da se to ne sme nikoli več ponoviti. Njegovo pričevanje z izpisi ustreljenih
12.2.1942 v Dragi v Begunjah zaradi požiga mostu na Belci in napada na orožniško postajo na
Dovjem, je priloga zapisnika.
Ob tem je dodal tudi Marjan Olip, da imajo ZZB za 04.julij spominsko svečanost na Vrseh
nad Sedučnikom.

Prisotni so obravnavali še naslednje pobude in vprašanja:
-Marjan Olip-Problematika Pogrebne službe v KS
V razpravi je rečeno, da problem obstaja, in da se v drugih koncih Slovenije predstavnik KS
vedno v nekaj besedah poslovi od pokojnika. Rabičeva je prisotnim obrazložila, kako poteka
protokol v času pogreba po sedanjih pravilih. Po razpravi so prisotni sprejeli
SKLEP K/016:
Na Komunalo Kranjska Gora se pozove, da se zaradi nepravilnosti, ki se dogajajo pri
izvedbi pogrebov, kateri naj bi potekali na krajevno običajen način, sklene podjemno
pogodbo s primernim človekom, ki bo zadolžen za pravilen protokol pri izvedbi
pogrebov ter istočasno skrbel za ozvočenje.
-Franci Lah-Divja odlagališča

Pravi, da je stanje nevzdržno, in da bi morala KS in občina nekaj narediti. Tudi
na otokih za ločeno zbiranje odpadkov se premalokrat prazni zabojnike. Pravi,
da so velik problem tudi pasji iztrebki.
-Slavko Rabič-Nujna urgenca
Nujna urgenca za ureditev razmer ob kanalizacijskih postajah
na Dovški gobeli, ob vlečnici v Mojstrani in na Savskem mostu, iz katerih nenehno teče,
podoben problem se pojavlja tudi na Savski cesti. Na Dovški gobeli je še problematična
javna razsvetljava-odstranjen podrt drog
-Janez Zajšek-Problem vikendašev

Zajšek dodaja, da je velik problem ob tem tudi neurejeno stanje z vikendaši, ki
smeti puščajo vsevprek, velikokrat pa na mestih, kjer so smetnjaki za obiskovalce
(ob gost.lokalu-primer-ob vlečnici), Komunala pa teh smeti noče odvažati, čeprav
so na javnih površinah

Po razpravi, v kateri so prisotni govorili tudi o redarski službi, ki da je sedaj premalo
učinkovita, je bil sprejet
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SKLEP K/017:
Navedeno problematiko se pisno izpostavi Komunali Kranjska Gora. Z dopisom se
Obvesti tudi Služba za okolje in prostor pri Občini Kranjska Gora.

-Valentin Štular-Problematika cesta v Zg.Radovno od Mojstrane -bivšega hotela do izpod
Tnala
Problem je, ker je cesta preozka, gradnje trdo ob cesti, nastaja pa tudi problem ob prireditvi
Jaslice v Mlačci, kjer zaradi polovične zapore pogosto prihaja tudi do večurnih zastojev.
V razpravi je rečeno, da problem zagotovo obstaja, da pa bi bil manjši, če bi bila cesta
primerno široka, tako kot je načrtovano za obnovo, saj so zemljišča za širitev že odkupljena.
SKLEP K/018:
S to problematiko se ponovno seznani DARS, preko Občine Kranjska Gora, prav tako
pa tudi z zahtevami za ureditev nepravilnosti pri Aljaževem spomeniku na Dovjem

-Maks Klinar-predlaga, da se na Komunalo pošlje zahteva, da sanirajo izvedeno
asfaltno muldo čez cesto na Anceljnovi gobeli, izvede naj se dva jaška, povezava s
kanalom naj se izvede pod cesto.
SKLEP K/019:
Zahteva se posreduje Občini KRG in Komunali KRG.

-Na predlog Slavka Rabiča je bil sprejet
SKLEP K/020:
Občini Kranjska Gora se posreduje zahteva, da sprejme začasni Odlok, s katerim naj
omeji promet po gozdnih cestah.
V nadaljnji razpravi so prisotni razpravljali tudi o ostali komunalni problematiki-počasnem
(ne)reševanju komunalnega inšpektorja in strokovnih služb okrog uvozev.-izvozev zaradi
previsokih živih mej ob cestah, kaj je s fasadami na starih hišah, -ki so neugledne, o
problematiki pluženja v zimskem času-nedorečenih pogodb.
Ob koncu so na pisni predlog Bogdana Janša v skladu s 7.členom Statuta KS prisotni sprejeli
SKLEP K/021:

Ob zaključku bogate športne kariere se Martini Čufar da priznanje, ki se ji podeli
ob krajevnem prazniku.

Seja je bila zaključena ob 21,30 uri.
Zabeležila:
Cirila Kosmač Rabič, tajnik KS
Predsednik Sveta KS
Valentin Štular
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